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РЕЗИМЕ 

Живинарство преставља веома значајан сектор у целокупној анималној 

производњи. Током последњих неколико деценија, комерцијална живинарска 

производња доживела је велики пораст широм света. Потрошња живинског меса на 

глобалном нивоу се драстично повећала, услед брзе производње, ниске цене и широко 

раширеног мишљења да је месо живине здравији избор у поређењу са другим месима. 

Како се индустрија живине рапидно ширила, тако су и болести постале све чешће, а и 

њихов економски ефекат све већи. 

Патогени узрочници болести живине, поред тога што директно утичу на 

здравље живине, у исто време утичу и на здравље људи и често могу да имају велике 

социјалне и економске последице. Услед тога, у живинарској производњи, нарочито у 

интензивним условима производње, превенција је највише одржив и економски 

оправдан приступ у контроли инфективних узрочника болести. 

Појам биосигурност се односи на све мере које се примењују у циљу превенције 

уласка и контроле ширења узрочника болести на фарми. Примена биосигурносних 

мера подразумева усвајање и практичну примену одређеног модела рада и понашања, у 

оквиру свакодневних радних активности. Бенефити примене ефикасног 

биосигурносног плана су вишеструки, почевши од очувања здравља и добробити самих 

животиња, преко повећања продуктивности и вредности крајњег производа па све до 

очувања сигурне позиције на домаћем и иностраном тржишту. 

У циљу правилног дефинисања биосигурносних протокола, саме биосигурносне 

мере су класификоване на спољашње и унутрашње. Спољашње биосигурносне мере 

имају за циљ да спрече улазак болести на фарму, односно да се свакодневним 

рутинским мерама смањи ризик од могућности уношења патогена. То су опште мере и 

односе се на правилан избор локације за изградњу објекта, увођење у објекат само 

здравих животиња, спровођење карантина, максималну редукцију уласка страних лица 

у круг фармских објеката, присуство дезбаријера итд. Поред ових мера јако су битне и 

биосигурносне мере које се односе на транспорт животиња, правилно складиштење 

ђубрета и нешкодљиво уклањање лешева и др.  

Унутрашње биосигурносне мере подразумевају оне мере које имају за циљ 

превенцију ширења инфективног узрочника унутар саме фарме, од једне категорије на 

другу или са једне групе животиња на другу. Ове мере су уско повезане са фармским 

менаџментом и редовним дневним активностима запослених (нпр. хигијенске мере 

приликом кретања између различитих објеката, чишћење, дезинфекција и др. ). 

Кључне речи: биосигурност, биосигурносне мере, живинарство, превенција 

 

 



 

 

SUMMARY 

Poultry is a very important sector in the entire animal production. Over the past few 

decades, the commercial poultry industry has grown tremendously worldwide. Chicken 

consumption has increased due to fast production, and it is lower priced and considered a 

healthier choice as compared to other meats. As the poultry industry has rapidly expanded, 

diseases have become more common and costly.  

Infectious agents of poultry are a threat to poultry health and, at times, human health 

and have significant social and economic implications. In poultry production, especially 

under intensive conditions, prevention is the most viable and economically feasible approach 

to the control of infectious agents. 

The term biosecurity refers to all measures that should be implemented with the 

objective of preventing the introduction and dissemination of infectious agents in the poultry 

production chain. Implementation of biosecurity measures implies the adoption and practical 

application of a certain model of work and behavior, within the daily work activities. Benefits 

of implementing an efficient biosecurity plan are multiple, ranging from preserving the health 

and welfare of the animals, through increasing productivity and value of the final product to 

maintaining a secure position in the domestic and foreign markets. 

In order to properly define biosecurity protocols, biosecurity measures are classified 

into external and internal. External biosecurity measures are aimed at preventing the entry of 

diseases on the farm, ie to reduce the risk of the possibility of pathogen introduction by daily 

routine activities. These are general measures and refer to the correct choice of location for 

the construction of the facility, introduction of only healthy animals into the facility, 

implementation of quarantine, maximum reduction of entry of unemployed persons into the 

circle of farm facilities, presence of barriers, etc. In addition to these measures, external 

biosecurity measures related to the transport of animals, proper storage of garbage and 

harmless disposal of carcasses are very important.  

Internal biosecurity or bio-management consists of all the measures taken to prevent 

spread of infectious agents within the farm from one age category to another or from one 

production group to another. Internal biosecurity measures are strongly linked to farm 

management and daily practice of animal carers (e.g. hygienic measures between 

compartments, cleaning and disinfection practices, etc.). 

Key words: biosecurity, biosecurity measures, poultry, prevention 
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1. УВОД 

Живинарство је у протеклим деценијама најбрже растући и најперспективнији 

сектор анималне производње. Овакав тренд је нарочито присутан у земљама у развоју 

где је константно присутан изазов да се произведе релативно квалитетна протеинска 

храна анималног порекла по што повољнијој цени.  Према поједним проценама, укупна 

тржишна  вредност живинарске производње на глобалном нивоу у 2020. години 

износила је 310,7 милијарди америчких долара са процењеном стопом годишњег раста 

од 3,8% 1. Сматра се да у Србији живинарска производња учествује са 12% вредности 

од целокупне сточарске производње 2. На глобалном нивоу највећи произвођачи 

живинарских производа већ деценијама су земље америчког и азијског континента. 

Убедљиви лидери су САД са производњом од 20,2 милиона тона живинског меса у 

2020. години, затим Кина са 14,6 милона, Бразил са 13,8 милиона и на четвртом месту 

земље Европске уније за заједничком производњом од 12,3 милиона тона 3. 

Коришћењем нових научних достигнућа из области селекције, исхране и 

смештаја, из самих јединки покушава се извући производни максимум што са једне 

стране повећава економичност производње, али исто тако негативно утиче на 

организам самих јединки, повећањем њихове осетљивости на поједине узрочнике 

болести 4. 

Повећањем концентрације јединки у затвореном простору нестао је амбијент у 

коме су се јединке слободно кретале, биле изложене деловању свежег ваздуха и 

непосредном деловању сунчеве светлости. С друге стране, узгој у затвореном 

простору, односно у интензивном систему, условио је увођење савремених 

технолошких мера чији је задатак обезбеђење оптималних микроклиматских услова у 

циљу очувања здравља и повећања производних карактеристика јединки. И поред 

обезбеђења оптималних амбијенталних услова, као и селекцијског приступа у правцу 

повећања производње, савремени производни принципи условили су слабљење имуног 

система и повећање здравственог ризика код самих јединки, али и код конзумената 

производа живинарске индустрије, као и повећање негативног деловања на животну 

средину 5. 

Биосигурносни планови су намењени спречавању нежељених ситуација и 

унапређењу пословања фарми, а у суштини они омогућавају ефикасну превентиву 

болести. Стандарди биосигурносних мера су засновани на процени ризика од болести и 

дизајнирани су тако да предвиде потенцијалне ризике и спрече негативне последице 

услед присуства инфективних болести у запату. Приликом дефинисања стања 

биосигурности на фармама, треба имати у виду четири повезана концепта: планове 

биосигурности, процену ризика на критичним контролним тачкама (Hazard Analysis 

and Critical Control Points – HACCP), менаџмент ризика и планове за ургентне 

ситуације 6. 
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2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Основни циљ и задатак овог истраживања је да се наведу и образложе основни 

фактори биосигурности у објектима за живинарску производњу, као и да се укаже на 

значај примене наведених мера у циљу заштите здравља и доброботи животиња, 

здравља људи и успешности целокупне производње. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

У овом дипломском раду извршена је анализа доступних података у актуелној 

научној литератури која обухвата тематику биосигурности, односно примену 

спољашњих и унутрашњих биосигурносних мера, утвђивање и анализу фактора ризика 

и формирање индвидуалних биосигурносних планова. 

У току израде дипломског рада коришћене су три неексперименталне методе: 

метода дескрипције, метода компилације и дедуктивна метода. 
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4. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

4.1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСМИСИЈЕ БОЛЕСТИ 

Инфективна болест представља производ комплексне интеракције између 

пријемчивог домаћина, патогеног инфективног узрочника и животне средине. Болест 

код животиња могу изазвати многобројни микроорганизми, најчешће укључујући 

вирусе, бактерије, гљивице и паразите. У свакој од ових најважнијих група постоје 

стотине потенцијално патогених организама са својим специфичним биолошким 

карактеристикама и животним циклусом. 

Трансмисија инфективног агенса (Табела 1) са једног домаћина на другог је 

комплексан процес који се одвија кроз неколико корака и који је условљен са много 

фактора. Разумевање механизама помоћу којих патогени микроорганизми доспевају и 

одржавају се у појединачном домаћину или популацији је неопходно да би се ти 

механизми могли прекинути на одређеном кораку, односно да би се превенирао 

настанак болести. На основу тога може се закључити да је за формирање 

биосигурносног плана и примену неке биосигурносне мере неопходна детаљна, 

интегрисана епидемиолошка и економска студија која ће са једне стране 

квалификовати и квантификовати негативне ефекте инфективног агенса, а са друге 

стране проценити ефикасност и оправданост примене одговарајућих биосигурносних 

мера 7. Приликом дизајнирања ефикасног биосигурносног плана и одабира 

одговарајућих мера, важно је узети у обзир све потенцијалне патогене који могу бити 

значајни у датој ситуацији. Многи од тих микроорганизама имају јединствене 

биолошке особине и животне циклусе, међутим да би биосигурносни план био 

практичан, економичан и примењив треба се фокусирати на њихове сличности, а не на 

разлике. Пут преношења болести је један од таквих примера јер често неколико 

различитих патогена користи исти пут тако да се он може искористити као тачка за 

дизајнирање и примену одговарајуће контролне мере која ће бити ефикасна против 

већег броја различитих микроорганизама. У већини случајева патогени 

микроорганизми имају слличне кораке у ширењу и инфицирању јединки. Они 

укључују улазак микроорганизма кроз улазна врата, репликацију и ширење по 

организму домаћина (у зависности да ли је инфекција локална или систематска), што 

не мора увек бити праћено појавом болести, и излучивање микроорганизма у 

спољашњу средину чиме се омогућава инфекција новог домаћина. Сваки од ових 

корака може бити циљна тачка одређене контролне стратегије чиме се спречава 

ширење инфекције 8. 

Инфективни узрочници могу продрети у организам домаћина на неколико 

начина. Најчешћи начини уласка патогених микроорганизама су преко слузнице 

респираторног и гастроинтестиналног тракта. Неки патогени скоро увек користе један, 

предоминантан  начин уласка, док многи други користе различите путеве. Након 

продора у организам домаћина, патогени могу остати на месту уласка и изазвати 
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локалну инфекцију, или се могу и ширити по организму путем крви, лимфе или нерава 

и довести до системске инфекције. Период од настанка инфекције, односно продора 

микроорганизма у организам домаћина до развоја клиничких симптома болести 

дефинише се као инкубациони период. У зависности од домаћина и самог узрочника, 

он може да варира од неколико сати па до чак неколико година. Дужина инкубационог 

периода за одређену болест је важан податак за одређивање дужине трајања карантина.  

Препорука је да животиње буду у карантину онолико дуго колико износи најдужи 

инкубациони период за дату болест. 

Већина узрочника болести живине преноси се хоризонтално, или директно са 

инфициране јединке на другу, или индиректно преко средине, опреме, људи итд. Други 

начин преноса инфекције је вертикални, који настаје када патоген инфицира 

репродуктивне органе те се узрочник налази у јајету. У комерцијалној живинарској 

производњи често се догађа да се јаја из различитих јата и објеката инкубирају заједно, 

тако да хоризонтално ширење патогена од вертикално инфицираних јаја може почети 

већ у инкубатору. Mycoplasma и Salmonella су једни од најважнијих узрочника 

обољења у интензивној живинарској производњи код којих је јако значајан вертикални 

начин трансмисије 8. Salmonella spp. тренутно представља један од највећих изазова у 

савременој живинарској производњи и представља велики здравствено-економски 

проблем у земљама где се не примењују адекватне и благовремене мере контроле 9. 

 

 

Шема 1: Вограликов ланац – шематски приказ међусобне повезаности и зависности свих 

фактора неопходних за појаву и ширење инфективних болести. Прекидањем једне карике овог 

ланца инфекција се неће развити. 

 

За већину узрочника инфективних обољења постоје 3 основна пута преношења: 

аерогени, капљични и контактом.  

Сматра се да се аерогеним путем преносе све респираторне инфекције. Да би се 

трансмисија неког узрочника назвала аерогеном неопходно је да је тај инфективни 

агенс диспергован у малим партикулама у ваздуху, што се назива инфективни аеросол. 

Извор инфекције 

Путеви 
преношења 

Улазна врата 
инфекције 

Количина и 
вируленција 

узрочника 

Осетљивост 
домаћина 
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Инфективни аеросол настаје када су инфективни агенси дисперговани у честицама 

мањим од 5м. Време које ове честице остају у ваздуху зависи од њихове величине, 

односно мање честице остају у ваздуху дуже него веће. Овакве честице могу бити 

ваздушним струјама пренесене на значајне удаљености 8. 

Капљични начин трансмисије је такође уобичајен начин преноса за многе 

респираторне инфекције. Разлику између аерогене и капљичне трансмисије чини само 

величина честица у којима је диспергован узрочник. Код капљичне трансмисије 

величина честица је преко 5м, што условљава њихово кратко време постојања у 

ваздуху и падање на површине које су релативно близу извора инфекције. 

Трансмисија болести контактом подразумева настанак инфекције директним 

или индиректним контактом инфициране и пријемчиве животиње. Директни контакт 

неопходан је за многе патогене који су осетљиви на услове спољашње средине, 

односно за оне који не преживљавају дуго ван организма домаћина. Сам степен 

директног контакта који је потребан да би се развила инфекција зависи од инфективне 

дозе патогена, концентрације патогена у излучевинама оболеле животиње и улазних 

врата инфекције. Индиректни контакт, односно ширење преко контаминиране средине, 

опреме, објеката, људи итд.,значајан је начин трансмисије за патогене који су отпорни 

на услове спољашње средине. Пример оваквих микроорганизама су многи узрочници 

гастроинтестиналних инфекција који недељама и месецима могу да преживе на 

различитима површинама у спољашњој средини.  

Идентификација потенцијалних извора инфекције и контрола уласка и изласка 

свих људи и материјала са фарме представљају једне од најважнијих сегмента 

биосигурности. Иако је најважнији циљ спречити уношење болести у фарму, исто 

толико је важно и побринути се да се болест не износи са фарме уколико је већ 

присутна.  

Иако постоје многи начини на који микроорганизми могу бити унешени у 

фарму, људи који су запослени на фарми или посетиоци су ипак једни од најважнијих 

вектора. Они уносе узрочнике на фарму преко контаминиране одеће, обуће, коже, 

опреме и др. Неки патогени као што је Mycoplasma, могу данима да преживе на коси и 

одећи те тако да буду механички пренешени у пријемчиво јато. 

Опрема и транспортна возила такође могу бити значајан извор инфекције. 

Камиони помоћу којих се транспортује живина, јаја, или храна, морају бити очишћени, 

опрани и дезинфиковани пре сваког утовара. Возила треба да се дезинфикију на улазу 

у фарму. Инструменти за вакцинацију и друга опрема не би требали да се уносе у 

објекат без претходног чишћења и дезинфекције. 

Још један значајан извор инфекције може бити храна. Она може бити 

контаминирана патогенима (нпр. Salmonella, E. Coli, Clostridium, Aspergillus, или 

микотоксинима) током саме производње, транспорта или складиштења. 
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Лешеви угинулих животиња представљају савршен медијум за бактеријски раст 

и као такви су значајан извор патогена за остатак јата.  

Асимптоматски оболеле јединке које излучују инфективне узрочнике у 

спољашњу средину представљају велику биосигурносну претњу јер су значајан извор 

болести за друге животње. У интензивном живинарству, нарочито производњи 

бројлера, уколико се поштује принцип „све унитра – све напоље“ ово и није тако чест 

проблем. Међутим, у објектима где се држе различите категорије животиња, односно 

животиње различитог порекла, клицоноше имају значајно место у трансмисији 

болести. 

Глодари и инсекти представљају значајне факторе у епизоотиологији многих 

инфективних обољења живине, тако да значајан део биосигурносних мера мора бити 

усмерен у правцу њихове елиминације. Тако нпр. мишеви и пацови могу бити значајни 

резервоари и извори Salmonella spp. и Campylobacter spp. уколико се не спроводе 

адекватне дератизационе мере. 

 

Табела 1. Трансмисија и отпорност најважнијих узрочника инфективних обољења живине 8. 

Болест Вертикална 

трансмисија 

Хоризонтална 

трансмисија 

Брзина 

хоризонталне 

трансмисије 

Отпорност у 

спољашњој 

средини 

Mycoplasma spp. Да Да Споро Ниска 

Salmonella Да Да Брзо Висока 

Авијарна инфлуенца ? Да Врло брзо Ниска 

Атипична куга Не Да Брзо Ниска 

Инфективни 

ларинготрахеитис 

Не Да Брзо Ниска 

Инфективни 

бронхитис 

Не Да Брзо Ниска 

Богиње Не Да Споро Висока 

Pasteurella spp. Не Да Умерено Ниска 

Escherichia coli Не Да Брзо Висока 

Chlamidia psittaci Не Да Умерено Висока 

Инфективна болест 

бурзе 

Не Да Брзо Висока 

Марекова болест Не Да Умерено Висока 

Кокцидиоза Не Да Брзо Висока 

Clostridium 

Perfringens 

Не Да Умерено Висока 

Енцефаломијелитис Да Да Брзо Висока 
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4.2. БИОСИГУРНОСТ 

Појам „биосигурност“ може да има различита значења. Према најједноставнијој 

дефиницији биосигурност означава комбиновање и имплементацију различитих 

превентивних мера у циљу редукције ризика од настанка и ширења болести 8. 

Данашња интензивна анимална производња на фармама не може се ни 

замислити без правилно дефинисаних биосигурносних мера. Ове мере представљају 

низ корака које треба спроводити и поштовати да би се спречио улазак болести на 

фарму или да би се спречило изношење патогених организама са фарме, уколико 

постоје 10. 

Иако је „биосигурност“ појам релативно новијег датума, основни принципи 

обухваћени овим појмом познати су вековима. У многим ветеринарским књигама са 

почетка 20. века инсистира се на важности чишћења, дезинфекције и изолације 

болесних животиња. Иако тадашњи аутори нису имали данашње знање из области 

микробиологије и патологије, разумели су основне принципе настанка и преношења 

болести 11.  

Све компоненте биосигурносног плана могу се поделити у три широке области: 

- Процедурална биосигурност – подразумева излагање и обједињавање свих 

концепта и циљева у једну општу стратегију. То је обично вишеслојни програм у 

чијем је центру општи, генерални програм контроле болести који се затим може 

ширити и допуњавати са појединачним HACCP програмима за  специфичне 

болести. Процедурални концепти треба да усмере, оцртају смер стратегије контроле 

различитих хазарда и да дефинишу процедуру за доношење одлука, односно 

идентификују субјекте унутар организације који су одговорни за доношење, 

примену и евентуалну ревизију процедура. 

- Физичка биосигурност – област која обухвата неке од најважнијих елемената 

биосигурносног плана – локација фарме, удаљеност од других фарми, изолација 

фарме, дезинфекционе баријере, контрола уласка и др. 

- Оперативна биосигурност – подразумева примену свих прописаних процедура и 

поступака у пракси. Процедурални програм треба да тачно и јасно дефинише ко је 

одговоран за који део посла унутар целокупног производног процеса 12. 

Биосигурност се сматра основом свих програма контроле болести. Циљ 

комбиновања различитих биосигурносних мера је да се спречи уношење одређених 

узрочника болести на фарму, а и у случају продора узрочника да се спречи ширење 

између различитих објеката, просторија или животиња. Ови инфективни агенси, било 

да узрокују клиничка или супклиничка обољења, значајно смањују продуктивност и 

профитабилност и утичу на финансијску одрживост целокупне живинарске 

производње. Ове мере су јако значајне како у контроли егзотичних болести, тако и у 

контроли ендемских болести. Уколико се примењене биосигурносне мере, које уједно 

представљају и темељ превенције појаве болести, употпуне са додатним превентивним 

мерама као што су вакцинација или употреба одређених адитива у храни, појава 
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болести и куратива тј. терапија болести могу се смањити на апсолутни минимум 8. 

Биосигурносне мере могу бити имплементиране на различитим нивоима, почевши од 

глобалног, преко нивоа државе, регије, фарме, појединачног објекта па чак и 

појединачне животиње. 

Појам биосигурности подразумева три основнa начела: изолација, контрола 

кретања и санитација 13. 

1. Изолација – појам који се односи на могућност спречавања уношења и ширења 

инфективног материјала у и унутар фарме (набавка нових животиња, контакти 

између различитих група), 

2. Контрола кретања – подразумева надзор над уласком у и кретање кроз фарму за 

возила, људе и животиње. На тај начин се спречава или смањује уношење 

инфекције у запат, загађење хране и прљање оперме и 

3. Санитација – односи се на чишћење и дезинфекцију материјала, људи и опреме 

која улази на фарму и хигијену људи и опреме на фарми 14. 

Биосигурносни план може бити до одређене мере генерализован, али најбоље 

ефекте даје када је фокусиран на једну, појединачну болест или групу болести са 

сличним начином трансмисије. Нпр. узрочници одређених респираторних болести са 

не толико високим морталитетом, као што су инфективни бронхитис, инфективни 

ларинготрахеитис, авијарна инфлуенца или микоплазмоза, се налазе у респиратоном 

тракту и излучују се у великим концентрацијама у мукусу и другим респираторним 

секретима. Дакле, ове болести се преносе са једне животиње на другу аерогено или 

капљично, а са једне фарме на другу преко људи и опреме на којима се преносе 

респираторни секрети оболелих животиња. Биосигурносни план развијен за ове 

болести биће највише фокусиран на мере којима се контролише улазак људи, возила и 

опреме на фарму и санитационе мере наведених. За разлику од овога, код инфективних 

агенаса који узрокују јако висок морталитет, и који се у јако великим концентрацијама 

налазе у лешевима угинулих животиња, биосигурносни план биће фокусиран на 

адекватно, безбедно и ефикасно одлагање и уништавање лешева 15. 

У циљу правилног дефинисања биосигурносних протокола, саме биосигурносне 

мере су класификоване на спољашње и унутрашње 4. 
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4.3. СПОЉАШЊЕ БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ  

Спољашње биосигурносне мере укључују све мере које се користе у циљу 

превенције уношења инфективних агенаса у фарму („bio-exclusion“), као и спречавања 

изношења тј. ширења  инфективних агенаса са фарме („bio-containment“). Ове мере су 

повезане са свим активностима где постоји контакт између фарме и спољашњег света 

као што су инфраструктура, организација фармских објеката, контрола уласка људи, 

возила и животиња и др.  

Постоји неколико основних елемената које је неопходно узети у обзир 

приликом планирања изградње фарме. Први кораци у овом процесу јесу одабир 

макролокације и микролокације. Под појмом макролокације подразумевају се 

орографске, педолошке и хидролошке карактеристике терена, као и климатске 

карактеристике, при чему нарочито треба обратити пажњу на доминантне ветрове и 

количину падавина, као и капацитет извора за напајање животиња. Издвојеност 

објеката за одгој у односу на потенцијалне изворе патогених микроорганизама 

представља важну меру заштите, нарочито када су у питању аерогене инфекције. 

Најбоља стратегија приликом избора макролокације јесте бирати што удаљеније место 

од других, већ постојећих комерцијалних фарми живине, а такође и од објеката за 

обраду живине 16. Ова стратегија минимизује могућност природног преношења 

болести. Имајући у виду да дивље птице представљају важнан извор инфекције за 

домаћу живину, пожељно је и избегавати локације које представљају природно 

станиште ових животиња, као што су језера, реке и мочваре.  

Микролокација се односи на конкретну површину земљишта на коме ће се 

градити фарма. Пожељно је да земљиште буде непољопривредно, узвшено са благим 

падом од око 4%, а ниво подземних вода мора бити најмање 2,0 m испод површине 

земље. Ако се фарма гради у пољопривредном газдинству мора се водити рачуна о 

распореду објеката, њиховом функционалном повезивању и неопходној удаљности 

између објеката која мора бити најмање 20,0 m 17. Узевши у обзир да се под појмом 

живинарске индустрије подразумева више различитих, индивидуално специфичних 

производњи, пожељно је да се приликом планирања и градње објекти конструишу тако 

да одговарају једној врсти и једном специфичном типу производње. Такође, приликом 

дизајнирања на уму треба имати и могућност примене система „all-in all-out“ 18. 

Свако увођење нових животиња или животињских производа на фарму 

укључује и ризик од уноса нових патогена на фарму. Из тог разлога, кад год је то 

могуће треба избећи мешање животиња које потичу са различитих фарми. Уколико је 

то ипак неопходно, пристигле животиње треба да иду у карантин у коме ће провести 

одговарајући временски период током ког ће се појавити клинички симптоми дате 

болести уколико је животиња инфицирана. Карантин представља једну од основних 

биосигурносних мера и дефинисан је и законом. То је посебно изграђен објекат, строго 

изолован, са дезинфекционом баријером на улазу, обезбеђеном храном за одређени 

број животиња за сво време трајања карантина. Карантин је грађен тако да омогућава 

својим грађевинско-технолошким карактеристикама нормално сповођење свих 
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ветеринарско-санитарних мера. Дужина трајања карантина зависи од дужине 

инкубационог периода болести. У току боравка животиња у карантину спроводе се 

мере дијагностике и имунопрофилаксе у циљу заштите животиња од болести које се 

потенцијално могу појавити на подручју будућег узгоја 4. 

Једна од највећих биосигурносних претњи индустријском живинарству јесу 

радници који у својим домаћинствима, двориштима узгајају живину. Такав начин 

узгоја је углавном екстензиван, и најчешће подразумева слабу здравствену негу, 

недостатак вакцинације, контакте са другим животињама а често и контакте са дивљим 

птицама које су често извор и резервоар многих патогених микроорганизама. На тај 

начин, узрочници многих инфективних обољења могу бити унешени у фарму. Услед 

тога неопходно је запосленим лицима забранити узгој животиња на властитим 

газдинствима. Запослене особе, такође треба обучити не само да раде према 

биосигурносним протоколима, већ да кроз одговарајућу обуку и информисање схвате и 

разумеју зашто је важно неку од радњи извести на прописани начин 10. 

Улазак у круг фарме за незапослена лица треба бити строго контролисан. У 

биосигурносном смислу постоје две зоне приступа: зона ограниченог приступа и зона 

контролисаног приступа. Зона ограниченог приступа је зона са највећим 

биосигурносним ризиком. То је место, односно то су производне површине где бораве 

животиње и где треба да буде ограничен приступ свим другим лицима осим 

запослених. Зона контролисаног приступа је сигурносна зона (бафер зона) која 

окружује зону ограниченог приступа. Ова зона обезбеђује први ниво биосигурности 

14. 

Потребно је избегавати све непотребне посете и ограничити приступ фарми 

неовлаштеним особама. Уколико је ипак нека посета неопходна, на улазу у круг фарме 

посетилац треба да буде евидентиран, што подразумева узимање података о самом 

посетиоцу, сврси посете и  податке о евентуални недавним посетама других објеката у 

којима се гаји живина. Ни једном посетиоцу укључујући и представнике органа 

службе, инспекције и других надлежних не треба дозвољавати да уђу у производну 

целину објекта, саме објекте и друге просторије које су саставни делови производне 

целине, уколико немају чисту одећу дезинфиковане комбинезоне, опране и 

дезинфиковане чизме и капу 5. Препорука је и да радници мењају одећу и обућу при 

преласку из једног фармског објекта у други 8. 

Јако битан сегмент очувања биосигурности јесте физичка изолација фарме од 

окружења, што се постиже подизањем одговарајућих ограда. Пожељно је да ограда 

буде изграђена од плетене жице причвшћене за металне стубове, минималне висине 1,5 

m.  На овај начин улазак и излазак са фарме се врше само преко капија и омогућена је 

лакша контрола уласка и дезинкфекције људи и возила. Капије треба да су увек 

затворене, а отварају се само уз надзор чувара. Прилаз фарми треба да је омогућен у 

свим временским приликама. Локална мрежа путева поставља се тако да је на чеоном 

делу фарме тзв. чисти пут са платформом довољне величине испред улаза у 

живинарнике и у помоћне просторије. Чисти део пута служи за допремање хране, 
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пилића или кокошака приликом насељавања, и одвожење јаја, утовљених пилића или 

кокошака код исељавања фарме. Овим путем долазе и радници који раде на фарми. Са 

главним путем овај пут је повезан преко капије испред које се налази колска 

дезбаријера.Такође, на улазу у фарму поред велике капије обавезно се гради и мала 

капија са дезбаријером за раднике 17. Дезинфекционе баријере за раднике и возила на 

улазу у фарму представљају једне од најважнијих спољашњих биосигурносних мера.  

Дезбаријере за возила представљају бетонска удубљења у облику 

правоугаоника, са ширином која у потпуности покрива ширину улаза за транспортна 

возила и запослена лица. Дужина и ширина дезинфекционих баријера на улазима за 

транспортна возила, зависи од величине истих. Као правило успешне дезинфекције 

возила у дезбаријерама, важи, да се точкови транспортних средстава током проласка 

кроз дезбаријеру морају најмање једном окренути у пуном кругу током проласка кроз 

раствор дезинфицијенса. У пракси се најчешће дужина дезбаријере одређује тако што 

се обим точка транспортног возила увећа за 1 м. Дубина дезбаријере би требало да 

буде око 25 цм, са константном висином дезинфекционог средства мин. 15 цм. Улаз и 

излаз из дезбаријере треба да је тако конструисан да постоје косине које омогућавају 

лакши пролазак возила 4. Баријере требају бити наткривене како би се 

дезинфекциони раствор заштитио од разређења атмосферским падавинама или од 

испаравања под утицајем сунчевих зрака. Возач и сувозач приликом уласка у фарму 

морају изаћи из транспортног средства и дезинфиковати обућу и руке. Деловањем 

органских материја, температуре, промене pH долази до инактивације дезинфекционог 

средства те је услед тога неопходна редовна провера стања дезинфекционог средства и 

замена или допуна свежим раствором.  Код ниских температура раствору 

дезинфицијенса се додаје 5-10% раствор кухињске соли због смрзавања. Најчешће се 

као дезинфицијенс користи 2 до 3% водени раствор натријум-хидроксида чији pH мора 

бити од 13 до 14 19. 

Ако се узме у обзир да значајан ризик од уношења различитих патогена у круг фарме 

може представљати храна, може се закључити да биосигурносне мере које покривају 

Слика 1. Дезинфекционе баријере за возила (слика лево) и људе (слика десно) на улазу у 

круг            фарме.    (Извор: https://ussec.org ) 

https://ussec.org/
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 овај сегмент представљају значајан део биосигурносног плана. Постројења за 

производњу хране треба да поседују свој разрађен, верификован HACCP систем који 

обухвата све фазе производње. Поред овог система препоручује се микробиолошко 

тестирање свих сировина које улазе у производни ланац, као и свих финалних 

производа. Сировине које потичу из високо ризичних извора треба увек избегавати, 

уколико је то могуће. Возила за превоз хране морају бити очишћена и дезинфикована 

након излаза са фарме, односно пре повратка у складиште, да би се избегла 

потенцијална контаминација складишта хране. Возачима камиона не би требао бити 

дозвољен приступ објектима, односно делу фарме где се узгајају животиње. Уколико је 

неопходно да изађу из камиона у складиште сточне хране у оквиру фарме, препоручује 

се пресвлачење у чисту одећу и обућу. 

Лешеви угинулих животиња морају се сакупљати најмање два пута дневно, а у 

случају појаве неке акутне инфекције са повећаним морталитетом и чешће. Након 

сакупљања одлажу се у посебан контејнер који треба да је смештен на ободу фарме, 

што даље од живих животиња. Место за одлагање угинулих живтоиња треба бити 

такво да што мање привлачи дивље птице, глодаре и инсекте, што би могло довести до 

ширења инфективних узрочника са фарме 20. Локација контејнера треба бити 

изабрана тако да приликом пражњења контејнера камион не улази у круг фарме, или 

уколико то није могуће да улази што мање 8. 

4.4. УНУТРАШЊЕ БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ 

Унутрашње биосигурносне мере (или био-менаџмент) подразумевају све оне 

мере које за циљ имају превенцију ширења патогена унутар фарме, од једне категорије 

до друге или од једне групе животиња до друге, па чак и унутар једне групе. 

Спровођење ових мера је блиско повезано са фармским менаџментом и свакодневним 

рутинским операцијама на фарми (нпр. редовно чишћење и дезифекција објеката и 

опреме, хигијена радника итд.) 8.  

Ове мере су дефинисане у свим биосигурносним протоколима на фармама, кроз 

планове санитарне процедуре који се континуирано проводе и неопходне мере за 

обезбеђење оптималне функционалности опреме и техничких средстава у објектима. 

Неопходно је за сваки фармски објекат понаособ израдити план стандардне 

санитационе процедуре, који је прилагођен карактеристикама објекта, односно 

капацитету, грађевинско-техничким особинама и типу производње. У основи овај план 

сaчињавају протоколи дезинфекције, дезинсекције и дератизације, које изводе 

специјализоване службе са стране или службе самих фарми, сходно законској 

процедури 4. 

Постоје три основне компоненте унутрашње биосигурности: контрола, односно 

менаџмент болести, „аll in – all out“ систем и ДДД мере.  

Да би се постигао и одржао оптималан здравствени статус животиња на фарми, 

неопходно је имати одговарајућу стратегију контроле болести што подразумева 
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правилан третман и руковање са оболелим животињама, одговарајућу дијагностику, 

изолацију оболелих и регистрацију болести, као и јачање имунитета пријемчивих 

животиња, посебно кроз вакцинацију. Оболеле животиње треба изоловати у посебну 

просторију у циљу спречавања излагања других животиња патогену.  

„Све унутра – све напоље“ (аll in – all out) систем подразумева да све животиње 

из једне секције треба да буду избачене пре него што дођу друге, а секција очишћена, 

опрана и дезинфикована 21.  Овај систем омогућава да се спречи унакрсна 

контаминација идућег јата које ће боравити у истом објекту, а и такође омогућава да се 

објекат очисти и дезинфикује у целости 8. После обављене детаљне дезинфекције, 

објекат треба оставити да одмори најмање 10 дана 17. 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација представљају обавезне и 

незаобилазне мере код примене свих познатих стандарда у сточарству и прехрамбеној 

индустрији 22. Ове мере се морају спроводити континуирано и подразумевају 

сложене, пажљиво планиране и целовите поступке уништавања микроорганизама, 

инсеката и глодара. Оне представљају јединствену целину која је настала са циљем да 

се специфичним мерама обједине напори за заштиту здравља људи, животиња и 

материјалних добара. Њихово извођење подразумева комбинацију превентивних и 

куративних мера које се морају програмски спроводити у циљу постизања очекиваних 

ефеката 23. Имајући у виду важност ових мера и чињеницу да представљају једне од 

кључних елемената биосигурности, у овом раду ће им бити посвећена посебна пажња и 

биће појединачно обрађене. 

4.4.1. Дезинфекција  

 У било ком програму контроле инфективних болести у склопу сточарске 

производње, чишћење и дезинфекција представљају есенцијалне елементе у 

превенцији настанка и ширења инфекције 8. Дезинфекција (лат. desinficire- 

ослободити, очистити од заразних клица) је поступак уништавања или 

онеспособљавања микроорганизама у одређеној средини. Основни циљ дезинфекције 

јесте да се униште патогени микроорганизми, њихови вегетативни и спорогени облици, 

као и да се смањи број микроорганизама на површинама и предметима до тог степена 

да уколико се пренесу на здраву животињу нису у стању да изазову болест 17. 

У условима интензивне сточарске производње, чишћење и дезинфекција би се 

требали вршити сваки пут кад је објекат празан 8. На основу тога може се закључити 

да најбоље резутате у смислу елиминације патогена и превеције њиховог ширења дају 

детаљно чишћење и дезинфекција уз поштовање принципа „све унутра – све напоље“.  

У суштини, пре било каквог чишћења и дезинфекције објекат треба да се 

испразни што је то више могуће. Сва опрема која није фиксирана треба да буде 

изнешена из објекта. Први корак јесте механичко чишћење објекта. Овај корак обавља 

се разним механичким средствима, као што су лопате, метле или четке. Уколико је 

површина сува и прашњава, треба је попрскати водом. Циљ је да се све грубе 
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механичке нечистоће као што су остаци хране, простирка, прашина уклоне и да се 

омогући деловање дезинфицијенса. Присуство органских материја представља 

заштитни слој за микроорганизме у дужем временском периоду не само од спољашњих 

услова већ и од дејства дезинфицијенса. Сакупљена нечистоћа се нешкодљиво уклања 

паљењем, закопавањем или дезинфекцијом неким дезинфекционим средством. 

Следећи корак је натапање свих површина водом и санитарно прање. Натапање 

површина водом и одговарајућим средством за чишћење омогућава да заостала 

органска материја омекша и да се у току прања лакше уклони са површина.  Неке од 

најважнијих карактеристика које треба да поседује одабрано средство, односно 

детерџент су: 

 Способност потискивања органских материја са површине, 

 Висок ефекат квашења, 

 Способност растварања наслага, 

 Способност растварања калцијумових соли и др.19 

За овај поступак препоручује се употреба средстава за чишћење који са водом 

формирају пену. Предност пене је та што се дуже задржава на површинама (чак и на 

вертикалним), односно продужено је контактно време са органском материјом, а и 

боља је видљовост тако да је лакше препознати третиране и нетретиране површине 8. 

Након одређеног времена деловања пене врши се прање, односно испирање. Прање 

површина се врши врућом водом у комбинацији са содом, сапуном или неким 

одговарајућим детерџентом 17. Посебна пажња када је у питању прање требала би се 

повести у вези температуре воде. Температура би требала имати вредности око 50С, 

довољно да раствара масти а да не коагулише протеине.  

 

  

Слика 2. Санитарно прање објекта. (Извор: https://www.cidlines.com/cn-CN/node/49187 ) 

https://www.cidlines.com/cn-CN/node/49187
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Уколико детерџент нема способност да држи остале нечистоће у раствору, чак и 

када се растворе, онда ће нечистоћа имати тенденцију флокулације и поново ће се 

депоновати на тек опраној површини и на тај начин ће анулирати цео дотадашњи рад. 

На основу тога процес прања се може поделити у три фазе: 

 Прва фаза – нечистоћа се „хвата“ за површине које се перу и раствара се, 

 Друга фаза – растворена нечистоћа се диспергује у раствору детерџента и 

 Трећа фаза – нечистоћа се испира диспергована у раствору детерџента како би 

се избегло стварање наслага на површини 19. 

Најбољи ефекат у уклањању остатака органских материја добија се прањем 

водом под притиском (50-120 bar) 8. Прање треба почети од најчистијих подручја и са 

највишег нивоа (плафон) према најпрљавијем и најнижем нивоу (под). Након 

завршеног прања неопходно је испрати све третиране површине чистом водом и на тај 

начин уклонити и остатке детерџента. Многа средства за дезинфекцију могу бити 

инактивисана са остацима сапуна или детерџента 25. Механичко чишћење и 

санитарно прање, уколико су правилно изведени, уклониће преко 95% укупне 

контаминације. Ови кораци представљају предуслове за успешно извођење 

дезинфекције 26. 

Очишћене, опране и испране површине неопходно је оставити да се осуше. Овај 

корак је неопходно испоштовати да не би дошло до дилуције раствора дезинфицијенса 

остацима воде, што би утицало и на саму ефикасност дезинфицијенса. 

Након чишћења и прања објекта може се приступити дезинфекцији. Приликом 

избора дезинфекционог средства треба водити рачуна о осетљивости узрочника на 

поједина средства, каракактеристикама предемета и средине која ће бити 

дезинфикована, као и о особинама, односно стабилности самог дезинфицијенса (Табела 

2). 

Карактеристике идеалног дезинфицијенса:  

 Брзо и ефикасно деловање против широког спректра микроорганизама у 

различитим срединама; 

 Ефикасно деловање и у малим концентрацијама; 

 Отпорност на деловање негативних фактора као што су присуство органске 

материје и субоптимална температура; 

 Да има што дуже резидуално дејство; 

 Да није токсично за људе и животиње; 

 Да је растворљив у води и да је стабилан и у концентрованом и у разблаженом 

облику 

 Да није корозивно, односно да не оштећује површине које се дезинфикују; 

 Да је економично и лако за употребу. 
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Механизми деловања дезинфицијенса на микроорганизме су различити, у 

зависности од саме врсте дезинфицијенса, али у принципу сви доводе до угињавања 

микроорганизама тако што им оштећују различите структурне и функционалне 

макромолекуле (протеине, липиде, нуклеинске киселине...).  Примарне мете деловања 

већине дезинфицијенса су обично молекули који се налазе на површини 

микроорганизма (као што су ћелијски зид бактерије или омотач вируса),зато што они 

први долазе у контакт са дезинфицијенсом. Након нинтеракције са спољашњим 

структурама, дезинфицијенси онда могу деловати и на друге структуре 

микроорганизма (на цитоплазматску мембрану, цитоплазму, цитоплазматске ензиме, 

нуклеинске киселине и др.). Сматра се да се дезинфицијенси, иако веома разноврсни, 

могу поделити у 3 групе на основу на основу механизма деловања. 

 Поједини дезинфицијенси доводе до коагулације молекула микроорганизма, 

односно доводе до стварања специфичних веза између макромолекула што доводи до 

оштећења њихове структуре и губитка функције. Најпознатији дезинфицијенси који 

делују на овај начин су алдехиди, алкилирајући агенси, феноли и алкохоли. Алдехиди 

стварају снажне ковалентне везе у протеинима, тако што уз помоћ реактивних 

алдехидних група доводе до реакције између  слободних амино група. Реактивне групе 

код фенола и алкохола су хидроксилне групе. 

Један од механизама деловања је и оксидација молекула микроорганизама. 

Антимикробна активност оксидирајућих једињења заснива се на способности 

уклањања електрона из молекула протеина, липида или нуклеинских киселина 

микроорганизама. Овакав начин деловања је углавном карактеристичан за халогене и 

пероксиде. Пример њиховог деловања је оксидације „Ѕ-Ѕ“ веза у протеинима, 

незасићених „С-С“ веза у липидима или оксидација базе нуклеотида ДНК.  

Одређени дезинфицијенси  имају ипак специфичнији и ужи механизам 

деловања, као што су кватернерна амонијумова једињења или хлорхексидин. Они 

делују тако што пенетрирају кроз ћелијски зид бактерије и доводе до оштећења липида 

и протеина ћелијске мембране, што доводи до губитка функције мембране и губитка 

интегритета целе ћелије 8.  

У зависности од врсте микроорганизама на које делују, дезинфицијенси и 

антисептици се могу поделити на: 

 бактерициде: хемијске супстанце које убијају бактерије; 

 вируциде: хемијске супстанце које убијају вирусе; 

 фунгициде: хемијске супстанце које убијају гљивице; 

 амебициде: хемијске супстанце које убијају амебе и  

 спорициде: хемијске супстанце које убијају споре, 

Све ове супстанце се заједничким именом називају гермициди 27. 
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Табела 2. Антимикробни спектар дезинфицијенса - табеларни приказ екфекта 

најважнијих хемијских класа дезинфицијенса на неке од неке од најважнијих група 

патогених узрочника 8. 

 

4.4.1.1 Дезинфекциона средства 

На основу хемијске структуре, сви дезинфицијенси се могу поделити на: 

 Халогене елементе и њихова једињења, 

 Детерџенте или површински активне материје, 

 Оксидациона средства,  

 Редукциона средства, 

 Киселине и базе, 

 Алкохоле, 

 Феноле и крезоле, 

 Тешке метале,  

 Антисептичке боје и  

 Различита органска једињења 27. 

 „++“ – веома јако дејство, „+“ – јако дејство, „±“ – варијабилно дејство, „-“ – нема дејства. 

 

        Дезинфицијенс 

 

Микроорганизам 

Киселине Базе Алкохоли Алдехиди Кватернерна 

амонијумова 

једињења 

Халогени Пероксиди Феноли 

Приони - - - - - - - - 

Ооцисте 

протозоа 

- + - - - - - ± 

Бактеријске 

споре 

± ± - + - + + - 

Микобактерије - + + + - + ± ± 

Вируси без 

омотача 

- ± - + - +/± ± - 

Споре 

гљивица 

± + ± + ± + ± + 

Грам 

негативне 

бактерије 

+ + ++ ++ + + + ++ 

Вируси са 

омотачем 

+ + + ++ ± + + ± 

Грам 

позитивне 

бактерије 

+ + ++ ++ + + + ++ 

Микоплазме + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 
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Халогени елементи и њихова једињења - Једни од најзначајнијих халогена 

који имају широку примену у свакодневним поступцима дезинфекције су хлор и јод, 

односно њихова једињења. Користе се као дезинфицијенси или као антисептици, у 

зависности од самог једињења и концентрације. Ова једињења су у широкој употреби 

дуги низ година услед своје економичности, брзине деловања и снажног 

бактерицидног ефекта на широк спектар микроорганизама. Најзначајнија је употреба 

хлора као гаса, хипохлорита, халана, хлорамина и јодофора. 

Хлор је гас који поседује токсично дејство. Делује изразито дезинфекционо, 

антисептички и дезодорантно, чак и у малим концентрацијама. Његов механизам 

деловања подразумева везивање за амино групе протеина бактеријских ћелија и затим 

њихову оксидацију. Користи се најчешће за дезинфекцију воде и отпадне воде. У 

пракси се, међутим, за дезинфекцију далеко чешће од хлора користе његова једињења, 

као што су хипохлорити и хлорамини. 

Хипохлорити представљају соли хипохлорасте киселине. Ова нестабилна 

једињења у контакту са атмосфером или органским материјалом споро ослобађају хлор 

и кисеоник и на тај начин делују дезинфекционо.  Неки од најзначајнијих представника 

ове групе су: калијум-хипохлорит, натријум-хипохлорит, калцијум-хипохлорит и 

његови деривати (хлорни креч и капорит). Хлорни креч је сиво-бели прах са мирисом 

на хлор. Хигроскопан је и нестабилан, реакција му је слабо алкална и требао би да 

садржи најмање 25% активног  хлора. У води се раслаже на неактиван калцијум хлорид 

и хипохлорасту киселину 17. 

Хлорамини су органска једињења хлора, која настају спајањем хипохлорита и 

амонијака. Ова једињења су стабилнија, спорије ослобађају хлор и имају дуготрајније 

деловање 27. Најчешће се примењују у дезинфекцији вода а садрже просечно од 15 до 

27% активног хлора 17. 

Препарати јода су такође значајни халогени дезинфицијенси. У пракси се 

најчешће користе јодофори, који представљају комплексна једињења јода и 

поливинилпиролидона – „повидон јод“ 8. Најчешће се користи за дезинфекцију коже, 

слузнице, руку хирурга и др. 

Детерџенти - детерџенти или средства за чишћење су синтетичка хемијска 

средства која имају заједничко својство да смањују површински напон. На бактеријске 

ћелије делују тако што мењају пропустљивост мембране и тиме проузрокују 

поремећаје у енергетском метаболизму и другим процесима, који су есенцијални за 

живот бактерисје ћелије. Површински активне материје или детерџенти,  деле се на оне 

који јонизују (јонске) и оне који не јонизују (не јонски или амфотерне). Детерџенти 

који јонизују даље се деле на сапуне (анјонски детерџенти), односно оне који су 

активни у благо  киселој средини и катјонске детерџенте, односно оне који су активни 

у алкалној средини. И једни и други делују слабије у присуству органских материја, 

као што су крв, серум и гној. Анјонски детерџенти делују веома слабо  на вирусе, споре 

и гљивице 27. 
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У анјонске детерџенте спадају сапуни или натријумове и калијумове соли 

виших масних киселина, затим калцијум и амонијум-манделат, те натријум-лаурил-

суфлат. Од свих њих једино сапуни и натријум-лаурил-сулфат имају значајну 

антимикробну активност. Сапуни имају слабу антибактеријску активност, тако да је 

њихова најважнија функција чишћење површина пре употребе неког другог 

дезинфекционог средства.  

Катјонски детерџенти су неутралне соли органских база велике молекулске 

масе. Најпознатија једињења из ове групе су кватернерна амонијумова једињења. Ова 

једњења су активнија од анјонских детерџената и делују против многих Грам-

позитивних и Грам-негативних бактерија. У присуству анјонских детерџената они губе 

антимикробно деловање. Ово су органска једињења амонијака код којих су сва четири 

водонихова атома замењена органским групама, односно са угљеничним радикалима, 

алкилном групама или фенолним радикалима.  Делују тако што доводе до оштећења 

ћелијске мембране микроораганизама, денатурације протоплазме, деструкције 

ензимског система, инхибиције оксидативних процеса и метаболизма бактерија, 

ослобађања хидролитичких ензима и лизе ћелијских елемената 17. Недостатак им је 

што у присуству анјонских детерџената, тврде воде и органске материје, веома брзо 

губе своју ефикасност. Најважнији представници кватернерних амонијумових 

једињења су цетримонијум и бензалконијум-хлорид. Цетримонијум је кватернерно 

једињење које је широко у употреби. У промету се  најчешће налази у обику –бромида 

и –хлорида.  

Амфотерна или амфолитна једињења поседују најмање по једну анјонску и 

катјонску групу, те стога у зависности од pH средине могу имати својства анјонских, 

катјонских или не јонских детерџената. Такође су познати под именима амфотензиди 

или теготензиди. На основу својих карактеристика, односно ефикасности и 

токсичности, ова средства спадају у једне од најбољих дезинфицијенса. У зависности 

од броја, односно пропорције анјонских и катјонских група, могу се користити за 

различите сврхе. Примењују се за чишћење и дезинфекцију, а имају и дезодорнатна 

својства. Имају широк спектар антимикробне активности и релативно су мало 

токсични. За дезинфекцију се најчешће користе у концентрацијама од 0,3% до 1,0%. У 

свету, а и код нас су познати под именом „Тего“ препарати 17,27. 

Оксидациона средства - делују тако што ослобађају кисеоник и доводе до 

оштећења стуктурних елемената бактеријске ћелије.  Деле се на средства која 

ослобађају гасовити (насцентни) кисеоник или пероксиде и једињења која проузрокују 

оксидацију без ослобађања насцентног кисеоника, као што је калијум-пеманганат 27.  

Најважнији представници ове групе дезинфицијенса су: водоник-пероксид, 

калијум-перманганат, натријум-перборат и бензоил-пероксид.  

Водени раствор водоник пероксида је безбојна течност, без мириса и 

карактеристичног укуса, која у додиру са ткивом пенуша, јер се разлаже на воду и 

насцентни кисеоник. Ослобођени кисеоник делује оксидативно и убија бактерије. 
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Поред тога, захваљујући брзом ослобађању кисеоника водоник-пероксид разара 

некротично ткиво и механички чисти. Дезинфекционо деловање водоник-пероксида је 

веома снажно, али кратко. Присуство органских материја смањује деловање водоник-

пероксида. Водоник-пероксид се у промету налази у облику концентрованог 

(hydrogenii peroxydi solutio  concentrata – 38%-тни раствор) или разблаженог раствора 

(hydrogenii peroxydi solutio diluta – 3%-тни раствор) 27. 

Калијум-перманганат, односно његов водени раствор, делује веома снажно 

оксидационо на микроорганизме, али без ослобађања насцентног кисеоника. Своју 

ефикасност брзо губи у контакту са органском материјом, а једна од мана је и та што 

при контакту са кожом доводи до њеног пребојавања.  

Натријум-перборат је безбојни кристални или бели прашак,слабо растворљив у 

води. У воденом раствору се распада при чему настаје натријум-метаборат и водоник-

пероксид који затим испољава оксидативно дејство на микроорганизме на већ описан 

начин. 

Бензоил-пероксид  је бели или скоро бели аморфни или гранулирани прах, доста 

тешко растворљив у води. Припада групи оксидационих дезинфекционих средстава 

која ослобађају кисеоник, при чему то чини доста споро, односно има продужено 

дезинфекционо дејство 27. 

Редукциона средства - Најважнији представници ове групе дезинфекционих 

средстава су: формалдехид и сумпор-диоксид. Оба наведена дезинфицијенса се најчеће 

користе као фумигантни антисептици.  

Формалдехид (НСОН) – је гас оштрог мириса, који испољава веома јако 

дезинфекционо деловање погодно за дезинфекцију просторија и предмета. 

Комерцијални препарат се најчешће у продаји може наћи под називом „формалин“, у 

концентрацији од 37% до 40%. Једна од великих предности примене овог 

дезинфицијенса јесте та што испољава јако дезинфекционо дејство и у прусуству 

органске материје. Делује изразито бактерицидно на вегетативне облике бактерија, а 

ефикасно убија и споре и неке гљивице. Јако је осетљив на светлост тако да се 

препоручује складиштење у тамним боцама и на тамним местима. Такође, једна од 

мана му је и та што и у јако малим концентрацијама делује јако иритантно на кожу, 

слузницу респираторног тракта и очи.  

Формадехид има високи температурни коефицијент, тако да на 40С има јако 

изражену бактерицидну способност, на 20С бактерицидна способност му је знатно 

смањена, а на 10С постаје потпуно инактиван. Приликом вршења дезинфекције 

формалдехидом мора се водити рачуна да просторија буде добро затворена, да у њој 

влада оптимална температура (30 до 50С) и да постоји одређена оптимална влажност 

ваздуха (80 и више процената релативне влаге). Никако се не сме дозволити да у 

просторији дође до тачке росишта, пошто сувишна влага на предметима и зидовима 

смањује способност адсорпције формалдехида. Формалдехид се најчешће употребљава 
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за дезинфекцију просторија  и објеката који се могу добро затворити. Гас који се 

користи за дезинфекцију производи се из формалина или параформа, полимера 

формалдехида, који се на тржишту налази у облику таблета.  

Примена формалдехида, осим помоћу различитих апарата, врши се помоћу 

калијум-перманганата. Примењује се тако што се у одговарајућој посуди помеша 30 ml 

формалина (35%-тни раствор), 25 ml воде и 25 g калијум-перманганата. Ова количина 

довољна је за дезинфекцију простора запремине 1 m
3
. Спајањем формалина са са 

калијум-перманганатом долази до бурног развоја топлоте, што за последицу има 

настајање формалдехида из формалина. У зависности од врсте материјала, 

дезинфекција овим начином може да траје од 30 минута па до 3 до 5 часова. Након 

оваквог начина дезинфекције, третиране просторије се морају добро проветрити због 

оштрог и иритирајућег мириса формалдехида. Овај мирис се може и неутрализирати 

помоћу амонијака. Реакцијом амонијака и формалдехида настаје једињење без мириса. 

За ову сврху користи се 25%-тни раствор амонијака који се остави да слободно 

испарава у третираној просторији (17). 

 

Формалдехид је један од најчешће употребљаваних дезинфекционих средстава у 

дезинфекцији објеката за смештај животиња, а нарочито у живинарству. Користи се за 

дезинфекцију објеката пре усељења живине, за дезинфекцију јаја, дезинфекцију 

инкубаторских станица и других објеката. 

Слика 3.  Фумигација објекта. (Извор: https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/poultry-

house-disinfection/ ) 

https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/poultry-house-disinfection/
https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/poultry-house-disinfection/
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Сумпор-диоксид је безбојни гас са иритантним дејством на слузницу 

респираторног тракта. Настаје у процесу сагоревања сумпора. Не користи се толико 

често, али поседује одређена дезинфекциона својства. Примењује се фумигацијом, и то 

за свака 3 m
3
 простора треба сагорети 0,5 kg сумпора. Неопходно је да су просторије 

добро затворене и да се дозволи средству да довољно дуго делује. Препоручује се, у 

циљу још бољег деловања да се зидови и плафони, односно површине које је потребно 

дезинфиковати, премажу или попрскају водом. Тада присуством сумпор-диоксида у 

просторији, и његовом реакцијом са водом настаје сумпораста киселина.  

Киселине и базе - Употреба киселина као дезинфицијенса базира се на њиховој 

електролитској дисоцијацији у воденим растворима, односно на количини 

водоникових јона према којима су бактерије осетљиве (осим ацидорезистентних 

бактерија). Дезинфекциони ефекат зависи од средине у којој се дезинфекција користи и 

температуре дезинфицијенса. У пракси се најчешће користе киселине неорганског 

порекла, као што су хлороводонична и сумпорна 17. 

Сумпорна киселина (H2SO4) се најчешће користи као техничка сумпорна 

киселина за дезинфекцију подова и других површина. Често се користи у комбинацији 

са карболном киселином. 

Хлороводонична киселина се најчешће примењује у дезинфекцији стајњака, 

осоке и одводних канала 17. 

Базе су дезинфекциона средства која спадају у групу дезинфицијенса који се у 

воденим растворима разлажу на позитивне металне катјоне и негативне хидроксилне 

(ОН) групе. Дејство база на на микроорганизме зависи од концентрације хидроксилних 

јона. Механизам њиховог деловања заснива се на њиховој способности да хидролизују 

протеине, растварају масти и разграђују угљене хидрате, доводећи до оштећења и 

смрти микроорганизама. Базе у воденим растворима веома ефикасно делују на грам-

негативне неспорулирајуће  бактерије и вирусе, док су грам-позитивне бактерије и 

спорулирајуће форме бактерија мање осетљиве. Према базама отпорни су и 

ацидорезистентни микроорганизми (Mycobacterium) 17,27. Неки од најзначајнијих и 

најчешће кориштених дезинфицијенса из ове групе су натријум-хидроксид, калцијум-

хидроксид и натријум-карбонат. 

Натријум-хидроксид (NaOH) – у промету може да се нађе као техничка 

натријумова база или каустична сода. У води се добро раствара и у таквом облику се 

користи за дезинфекцију у концентрацијама од 1% до 5%. Бољи дезинфекциони ефекат 

натријум-хидроксид има ако се употребљава као врући раствор на температури од 70 

до 90С. Мана овог дезинфекционог средства је што је у чврстом стању, а и у 

растворима јачих концентрација има јако каустично дејство 17. 

Калцијум-хидроксид (Ca(OH)2) – гашени креч, употребљава се као 

дезинфекционо средство у облику водених раствора као тзв. кречно млеко. У оваквом 

облику калцијум-хидроксид има бактерицидно и вируцидно деловање, док на споре 

бактерија не делује. Најуспешније деловање постиже се трокраком применом у 
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размаку од 2 сата. Често се употребљава у комбинацији са другим дезинфицијенсима, а 

посебно са хлорним кречом. 

Алкохоли - то су једни од најчешћих средстава која се користе у циљу 

дезинфекције чврстих радних површина, руку или коже. Карактерише их брзо дејство 

и широк антимикробни спектар деловања. Активни су против вегетативних бактерија, 

гљивица и липидних вируса, али нису активни против спора. Њихово дејство на 

нелипидне вирусе је променљиво 28. Највећу ефикасност показују у концентрацијама 

од око 70% у води. Више или ниже концентрације од наведене вредности могу имати 

слабије гермицидно дејство. Велика предност водених раствора алкохола је та што не 

остављају никакве остатке на третираним површинама. У циљу још јачег 

дезинфекционог ефекта, алкохолни препарати могу се употребити у комбинацији са 

другим дезинфекционим средствима. Треба имати у виду да су алкохоли испарљива и 

запаљива једињења, те се стога не смеју користити у близини отвореног пламена. 

Растворе треба складиштити у прописане посуде и просторије да би се избегла 

алкохолна испарења.  

У употреби се као дезинфицијенси најчешће налазе етанол (етил алкохол, 

C2H5OH) и пропанол 2 (изопропил алкохол, (CH3)2CHOH ). 

Феноли и крезоли - Феноли и њихови деривати крезоли су широка група 

једињења која представљају једне од најстаријих дезинфекционих средстава. Основну 

струкуру ових молекула чини фенолни прстен, а бочне групе су променљиве и 

карактеристика су сваког појединачног једињења. Растворљивост у води варира у 

зависности од једињења, а у суштини за већину дезинфицијенса ове групе може се 

рећи да су хемијски стабилни, некорозивни и релативно орпорни на деловање органске 

материје на површини. Мане су има непријатан мирис и иритантно дејство на кожу. 

Активни су против вегетативних бактерија и липидних вируса, а у одговарајућим 

концентрацијама активни су и против микобактерија. Њихово деловање на нелипидне 

вирусе је променљиво, а на споре не делују. Механизам деловања фенола заснива се на 

њиховој особини да се растварају у мастима, што им омогућава продирање кроз зид и 

мембрану бактерија у којима након тога доводе до денатурације протеина.  Данас се 

већином користе за дезинфекцију предмета, површина и опреме у концентрацијама од 

1% до 5%.  

Крезоли су деривати фенола од којих се разликују по јачем антимикробном 

дејству и мањој токсичности. Ова једињења веома ефикасно делују против бактерија, 

слабије против вируса, док на споре не делују. За разлику од фенола, крезоли се 

слабије растварају у води, али су растворљивији у неким органским растварачима 27. 

Тешки метали - Соли тешких метала, а нарочито сребра, цинка, бакра и живе, 

уништавају бактерије, чак и ако се примене у врло ниским концентрацијама. Ова 

једињења улазе у бактеријске ћелије и у њима се везују за протеине. Дезинфекционо 

деловање ових једињења, без обзира на концентрацију наступа врло споро 27. 
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Од свих соли тешких метала, и практичној примени у ветерини користи се само 

бакар-сулфат (CuSO4), познат и као плави камен. Има релативно слабо дезинфекционо 

дејство,  а најчешће се користи као врући 5% раствор. Поред дезинфекционог, поседује 

и дезодорантно дејство 29. 

Антисептичке боје - Као дезинфекциона средства користе се и синтетичке 

органске боје. Ова једињења делују против Грам-позитивних бактерија и протозоа. У 

бактеријским ћелијама спречавају синтезу ДНК, на тај начин што се интеркалирају 

између базних парова ДНК и тиме спречавају њену транскрипцију и транслацију. У 

пракси се најчешће користе акридинске боје, за које се већ одавно зна да поседују 

антисептичка својства. На микроорганизме делују бактериостатски, а антибактеријска 

активност им је јача од фенола. Од акридинских боја најпознатије су акрифлавин и 

акринол-лактат. 

Акрифлавин или гонакрин је акридинска боја која делује бактериостатски 

против Грма-позитивних бактерија и неких протозоа. У промету се налази у облику -

хлорида и –монохлорида. Препарати су најчешће у облику воденог или етанолног 

раствора у концентрацијама од 0,5-1%. Присуство органских материја не умањује 

деловање акрифлавина. 

Акринол-лактат, или етакридин је такође значајна акридинска боја са 

дезинфекционим дејством која делује на Грам-позитивне бактерије и протозое. Као и 

акрифлавин, није осетљив на присуство органске материје. Најчешће се примењује у 

облику воденог или алкохолног раствора у концентрацијама од 0,2-1% 27. 

4.4.1.2 Фактори који утичу на ефикасност дезинфекције 

Поред микроорганизма и дезинфекционог средства, постоје многи, спољашњи, 

фактори који такође утичу на исход и ефикасност дезинфекције. Степен утицаја ових 

спољашњих фактора зависи од самог дезинфекционог средства. Неки од најважнијих 

спољашњих фактора су: концентрација дезинфицијенса, контактно време, температура, 

релативна влажност ваздуха, присуство органске материје, локација и бројност 

микроорганизама, отпорност микроорганизама на употребљени дезинфицијенс и др. 

Употреба дезинфекционог средства одговарајуће концентрације је један од 

кључних елемената успешне дезинфекције. Употреба превише разблажених раствора 

дезинфицијенса довешће до преживљавања отпорнијих микроорганизама. Промена 

концентрације нарочито утиче на ефикасност оних дезинфекционих средстава која се 

користе у високим концентрацијама, као што су нпр. алкохоли, док на формалдехид и 

друга средства која се користе у доста нижим концентрацијама утиче слабије. 

Други јако важан фактор који утиче на ефикасност дезинфекције је дужина 

контактног времена. Сваком дезинфекционом средству мора се обезбедити довољно 

времена током ког ће бити у контакту са површином како би се неутралисао што већи 

број микроорганизама. Дужина трајања овог времена зависи и од производа, односно 

дезинфекционог средства које се користи, али и од отпорности циљних 
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микроорганизама. За већину дезинфекционих средстава обично је довољно 20-30 

минута деловања да би дезинфекција била успешна. 

Активност дезинфекционих средстава се најчешће пропопрционално повећава 

са повећањем температуре, иако постоје знатне разлике између дезинфицијенса у 

односу на зависност ка температури. Тако нпр. глутаралдехид је активан већ не 

температури од 5С, док формалдехид захтева минимално 16С. 

Поред температуре објеката у којима се врши дезинфекција, јако битан фактор 

је и влажност ваздуха. Овај фактор нарочито је важан код извођења дезинфекције 

гасом, као нпр. формалдехидом или одређеним препаратима на бази хлора. Релативна 

влажност при фумигацији објеката формалдехидом треба да износи најмање 70%. 

pH средине такође може да има значајан утицај успех дезинфекције. Повећањем 

pH средине повећава се и број негативно наелектрисаних група на површини 

бактеријских ћелија. На тај начин, повећава се и степен везивања позитивно 

наелектрисаних, односно катјонских дезинфицијенса. Са друге стране, ако је 

дезинфицијенс киселина или база, степен јонизације зависиће од pH. Нпр. код 

персирћетне киселине активну форму представљају нејонизовани молекули, тако да ће 

се у алкалној средини смањити ефикасност овог средства услед стварања јона. 

Бактерицидна активност кватернерних амонијумових једињења и глутараледехида, 

расте са повећањем pH, тако да је ова средства најбоље користити у алкалној средини 

8. 

Остаци различитих материја на површинама које се подвргавају дезинфекцији, 

могу значајно да утичу на ефикасност целокупног процеса. Најчешће се мисли на 

остатке органске материје, површински активна једињења која су заостала од чишћења 

и катјоне пореклом из воде. Органска материја у великој мери може да утиче на 

активност дезинфекционог средства. Степен осетљивости средства ка остацима 

органске материје варира између средстава, тако да је ово један од фактора на који је 

потребно обратити пажњу приликом избора дезинфекционог средства. Присуство 

органске материје утиче на ефикасност дезинфекције на два начина. Прво, реакцијом 

између дезинфицијенса и органске материје (нпр. фосфолипиди у фецесу) смањује се 

концентрација активне супстанце која је предвиђена за циљно деловање на 

микроорганизме. Овај начин редукције ефикасности дезинфекције нарочито је 

присутан приликом употребе високо реактивних једињења, као што су препарати на 

бази хлора или пероксиди. Други начин деловања органске материје је физичко 

одвајање микроорганизама од дезинфицијенса. Управо због овога, неопходно је истаћи 

важност темељног и детаљног чишћења и прања објекта пре спровођења саме 

дезинфекције 8.  

Јако важан фактор од ког зависи успех дезинфекције је и материјал од ког су 

изграђене површине које се дезинфикују. Дрво, за разлику од пластике и метала, 

представља порозан материјал, те је стога чишћење отежано а и крајњи резултат 

дезинфекције често није задовољавајући. Стога, препорука је да се приликом изградње 
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објекта користе материјали и техничка решења која ће омогућити што лакше чишћење 

и дезинфекцију током периода експлоатације објекта.  

Површински активне материје које заостају на површинама после прања 

детерџентима, могу у значајној мери да утичу на дејство дезинфекционог средства. 

Кватернерна амонијумова једињења су нарочито осетљива на овакве остатке, тако да је 

хеопходно нагласити важност испирања површина чистом водом након прања 

детерџентима а пре провођења дезинфекције. Катјони који су присутни у „тврдој“ води 

(нпр. Ca2+ и Mg2+), такође могу редуковати ефикасност дезинфицијенса, тако што 

реагују са њим и творе нерастворљиве преципитате 8. 

По завршеној дезинфекцији обавља се провера ефикасности целокупног 

процеса. За проверу ефикасности дезинфекције могу да се користе  различите методе: 

 Узимање брисева – подразумева узимање брисева непосредно пре извођења 

поступка дезинфекције, као и одређено време после дезинфекције. 

 Метода спирања 

 Метода отисака. 

Помоћу наведених метода и лабораторијске анализе узетих узорака врши се 

утврђивање присуства одређених микроорганизама. Као индикатор ефикасности 

поступка дезинфекције користи се укупан број микроорганизама и број E. Coli на 

одређеној површини. Сматра се да уколико је одређени дезинфицијенс уништио  E. 

Coli, уништена је и већина других микроорганизама (осим узрочника туберкулозе и 

спорогених микроорганизама). У практичним условима данас се веома често користе 

брзи и једноставни поступци за утвђивање ефекта дезинфекције. Најчешће се користе 

узорци са површине пода, јер је та површина и највише контаминирана. Сматра се да је 

дезинфекција била успешна уколико се почетни број микроорганизама смањио за 80 до 

90% 29. 

У пракси се готово увек користе производи који представљају комбинацију 

различитих дезинфекционих средстава. Ови произвоиди најчешће су састављени од 

дезинфицијенса различитих хемијских класа заједно са хелирајућим агенсима (нпр. 

ЕДТА инактивише бивалентне катјоне у води који могу да утичу на активност 

дезинфицијенса), детерџентима (нпр. кватернерна амонијумова једињења) и 

стабилизирајућим агенсима. Овакве мешавине активних супстанци често имају много 

боље особине од појединачних супстанци. Обично имају јаче дејство, мању токсичност 

и проширен антимикробни спектар 8. 
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4.4.2. Дезинсекција 

Дезинсекција представља скуп превентивних и куративних мера које се 

примењују у циљу смањења популације штетних инсеката, потенцијалних преносиоца 

заразних болести 30. 

У нашем поднебљу најраширеније врсте инсеката су: муве, комарци, буба-

швабе, буве и ваши. Ови инсекти играју веома важну улогу у ширењу заразних болести 

животиња и људи. Највише их има у топлом годишњем добу, од априла до октобра. За 

успешно спровођење дезинсекције потребно је детаљно познавање развојног циклуса 

штетних инсеката 29. 

У зависности од времена извођења, дезинсекција може да буде текућа и 

превентивна. Превентивна дезинсекција се врши кад је инфестација инсектима 

најмања, односно у току зиме и пролећа, најкасније до месеца маја. Она се састоји од 

више мера и поступака, а све у циљу стварања неповољних услова за развој паразита. 

Ове мере односе се пре свега на санитарне и комуналне мере којима се уклањају разне 

отпадне материје које служе за задржавање, исхрану и развој штетних инсеката. 

Истовремено проводе се и друге хигијенске мере, као што су кречење површина, 

вентилација затворених просторија, а по потреби и коришћење хемијских 

дезинсекционих средстава.Текућа дезинсекција се врши онда када су популације 

штетних инсеката највеће, односно током топлог периода године. И у текућој 

дезинсекцији користе се разне методе, хемијске, физичке или механичке. Под појмом 

механичко-физичких метода подразумевају се бројни поступци и мере које спречавају 

инсекте да улазе у објекте и прекидају њихов циклус размножавања. Овде се убрајају 

најстарије методе као што су: чишћење и правилно уклањање отпадака анималног 

порекла, правилно лагеровање стајњака, постављање мрежица на отворима, примена 

вентилатора, примена лепљивих маса и др. Такође, јако добар ефекат могу да имају и 

светиљке у чијој је средини осветљени део, који привлачи инсекте, а около се налазе 

топлотна тела. Инсекти лете ка осветљеном делу и при пролазу кроз топлотна тела 

бивају уништени 17. 

Ипак, поред свих набројаних метода, најчешћу примену у борби против 

инсеката имају инсектициди, због своје високе ефикасности. Поред инсектицида 

користе се и репеленти, хемијска средства која одбијају инсекте.  

Ефикасно хемијско дезинсекционо средство треба да испуњава следеће захтеве: 

- да није токсично за људе и животиње, 

- да не оштећује предмете, уређаје и опрему, 

- да делује брзо и у малим концентрацијама, 

- да има дуготрајно деловање, 

- да се лако транспортује, 

- да је приступачно за набавку и да је економично. 
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Инсектициди се могу налазити у у течном, чврстом или гасовитом стању, а 

према путевима уношења у организам деле се на: 

- Контактне (додирне), 

- Дигестивне (пробавне) и  

- Респираторне (гасовите). 

С обзиром на хемијске и технолошке карактеристике инсектициди се деле на: 

- биљне, 

- органохлорне, 

- органофосфорне, 

- карбамате и 

- гасовите инсектициде 17. 

Биљни инсектициди се добијају од цветова биљке бухач (Garysanthemum 

cinerarifolium). У промету се ова средства налазе у облику праха, раствора или 

концентрата за прављење раствора. Пиретрински препарати имају веома изражено 

тренутно контактно деловање на скоро све врсте инсеката. Немају продужено 

деловање и прилично су нестабилни што им је велики недостатак 29. 

Органофосфорна једињења примењују се као инсектициди у сточарству и 

биљној производњи. Поседују јако добра инсектицидна својства, али неопходно је бити 

јако опрезан приликом употребе због високе токсичности. Карбамати су инсектициди 

врло ефикасни у сузбијању већине инсеката и практично су неотровни за животиње и 

људе. Поседују и добра резидуална својства и услед тога имају широку примену. 

Гасовита средстава као што су фосфорводоник, цијановодоник, хлорпикрин или 

метилбромид се у сточарству јако ретко користе јер захтевају потпуне херметичке 

услове у објектима у којима се примењују 30. 

4.4.3. Дератизација 

Контрола полпулације глодара представља изузетно важну биосигурносну меру, 

имајући на уму епидемиолошко-епизотиолошки и економски значај регулације њихове 

популације. Глодари могу представљати велики извор заразе живине многобројним 

узрочницима, а нарочито су значајан извор и резервоар рода Salmonella.  

Глодари се размножавају врло брзо у зони живинарских објеката. Лако доступна 

храна, вода, доста повољних места за формирање склоништа омогућавају да се број 

глодара прогресивно повећава у случају изостанка или неадекватног спровођења мера 

дератизације. Глодари троше храну, оштећују изолацију, копају и поткопавају темеље 

и уништавају структуру грађевина. Сваки миш конзумира око 5,5 грама хране дневно, 

а око 10 пута више хране растури и загади. Имајући ову чињеницу у виду, као и 

потенцијал раста популације мишева може се закључити да губици хране могу бити 

значајни.  
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У поступку дератизације у борби са глодарима превентивне мере имају велики 

значај, јер се стварају неповољни услови за њихово размножавање. Према карактеру 

превентивне мере могу бити различите и оне обично обухватају агротехничке мере, 

технолошко-манипулативне мере и хигијенско санитарне мере 29. 

Као најважније мере и поступци у циљу регулације популације глодара у 

живинарницима дефинисане су на првом месту одржавање економског дворишта у 

циљу стварања неповољних услова услова за формирање станишта и исхрану глодара, 

под чиме се подразумева уклањање растиња, кошење траве, уклањање свог отпада из 

дворишта итд. Једне од изузетно важних превентивнх мера су и грађевинско-техничке 

мере које подразумевају затварање економских дворишта са темељима дубине 

минимално 1 m, копање заштитних шанчева или формирање тротоарских површина 

око објекта  у циљу спречавања продора глодара у круг фарме, постављање заштитних 

мрежа на прозоре и вентилационе отворе, као и спречавање уласка глодара путем врата 

и других отвора за манипулацију. 

У случају појаве шупљина и отвора у којима се глодари скривају, потребно је 

исте затворити коришћењем различитих, довољно чврстих материјала. Унутрашњост 

објекта треба одржавати на високом хигијенском нивоу, што подразумева што чешће 

уклањање свих нечистоћа, нарочито уклањање остатака мишјег фецеса. Ђубришта у 

околини објеката често су средине у којима глодари формирају своја станишта, те је у 

случају уочавања таквих појава ђубре неопходно потпуно уклонити.  

Методи контроле бројности глодара се грубо могу поделити у три групе: 

биолошки, физички и хемијски 17. 

Биолошки дератизациони методи базирају се на карактеристици појединих 

врста животиња (најчешће пси и мачке) да лове и тако уништавају глодаре јер су 

саставни део њиховог ланца исхране.  

Физички методи се користе када се у објекту налази мали број мишева или 

пацова. За овај начин дератизације могу да се користе различите клопке конструисане 

на принципу хваталице. Такође добри резултати се остварују и применом лепка који се 

наноси на танке плоче које затим стављају на путеве којима се крећу глодари. 

Најширу примену у редукцији популације глодара имају хемијска средства, 

односно родентициди. Ова средства се углавном користе у формама различитих 

мамака, односно у форми прашка, куглице, пелета, блокова, таблета и течности. Према 

времену деловања ова хемијска средства се могу поделити на брза и спора 

(акумулативна). Брзи отрови испољавају веома брзо токсично дејство код глодара, 

први знаци тровања и угињавања настају већ након неколико минута до 24 сата. Од 

брзих отрова у дератизацији користе се једињења цинка, арсена, фосфора, натријума, 

стрихнина и др. Спори, односно кумулативни отрови се на основу механизма деловања 

називају антикоагуланти, и они су једни од најчешће коришћених родентицида. 

Антикоагуланти прве генерације су хемијска средства на бази кумарина и индандиона. 
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Антикоагуланти друге и треће генерације имају нешто побољшана својства у погледу 

резистенције 29. 

У програмима контроле популације мишоликих глодара применом хемијских 

родентицида, сваки индивидуални HACCP план обавезује коришћење заштитних 

кутија који се пуне мамцима различитих формулација. Кутије одржавају мамак чистим 

и представљају сигурно место за исхрану глодара у које они радо улазе. Ове кутије  

треба да су конструисане тако да до родентицидних мамака не могу прићи друге 

животињске врсте. Постављају се у свим објектима и просторијама где не 

представљају опасност за друге врсте и где не сметају у вршењу редовни активности. 

Након постављања кутије са мамцима се проверавају свака 2-4 дана, са додавањем 

нових количина мамака у зависности од конзумације. У објектима са животињама и 

објектима у којима се складишти храна не препоручује се постављање прашкасте 

формулације мамака. Прашак може бити јако функционалан у регулацији популације 

глодара јер се најчешће поставља на правцима кретања глодара, при чему се он хвата 

на њихова стопала и длаку, али је проблематичан са аспекта потенцијалне 

контаминације опреме хране која се налази у близини 5 

 

У току и на крају саме акције дератизације, обавезно је уклањање угинулих 

глодара и остатака мамаца. Угинуле глодаре и остатке мамаца треба прописно 

уклонити, спаљивањем или закопавањем 29. 

 

 

Слика 4.  Кутија са мамцима за глодаре (17). 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Детаљном анализом доступне литературе могу се извући следећи закључци: 

- Живинарска индустрија је тренутно најбрже растући сектор анималне 

производње. Интензивирањем ове производње паралелно расте и значај болести 

које могу директно да угрозе здравље животиња и људи, а такође могу да имају 

и велик социјално-економски утицај. 

- У интензивним условима живинарске производње, превенција је најефикаснији 

и најекономичнији приступ контроли узрочника инфективних обољења. 

- Биосигурност се сматра основом свих програма контроле болести. 

Биосигурност подразумева имплементацију различитих превентивних мера у 

циљу редукције ризика од настанка и ширења болести 

- Сваки објекат намењен живинарској производњи, треба да поседује 

индивидуални биосигурносни план добијен на основу детаљне анализе 

постојећих биосигурносних ризика. 

- Биосигурносне мере се могу поделити на спољашње и унутрашње. Спољашње 

биосигурносне мере имају за циљ да спрече улазак болести на фарму (локација 

фарме, карантин, контрола уласка посетиоца и возила, дезбаријере и др.). 

унутрашње биосигурносне мере имају за циљ спречавање ширења инфективног 

узрочника унутар саме фарме („all in – all out“ систем, дезинфекција, 

дезинсекција, дератизација). 

- Јако битан сегмент сваке успешне сточарске производње јесте константна 

едукација свих особа које учествују у производном процесу о значају примене 

биосигурносних мера. 
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